Buďte blíže vinařům
www.pracevevinarstvi.cz

Dobrý den, jmenuji se Petra Burianová a jsem zakladatelkou
projektu pro vinaře www.pracevevinarstvi.cz.
Pocházím z vinařské obce Kobylí, kde také pracuji v našem
rodinném vinařství.
Zkušenosti z marketingu, obchodní činnosti a vinařství
se skloubily v jedno a vzhledem k nedokonalé informovanosti
a ucelenosti jakýchkoliv stránek pro vinaře, jsem měla potřebu
vytvořit vinařům komplexní portál, který bude přínosný ve
všech oblastech jejich práce.
Pomocí portálu si vinaři nyní mohou:
- vybrat svého kvalitního dodavatele služeb/výrobků/strojů a

zařízení
- vyhledat zaměstnance, brigádníky do vinařství
- Zdarma využít tržiště - koupím/prodám
- informovat se o novinkách a aktualitách v oblasti vinařství v

ČR a ve světě

Hlavní partneři projektu:

- neustále pracujeme na dalším rozvoji webu

JSME PROJEKT PODPORUJÍCÍ
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
A NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI MEZI
VINAŘI A JEJICH DODAVATELI.

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT ?

Přímo cílíme na všechny vinaře v celé
České republice. Působíme od roku
2017.
Počet vinařů a milovníků vína
sledující naše sociální sítě Facebook
a Instagram je bezmála 12 000
osob.

Počet návštěvníků našich webových
stránek www.pracevevinarstvi.cz
měsíčně přesahuje 3 000 osob.
V České republice je 700
registrovaných vinařství.

Každý měsíc zasíláme naší databázi
vinařů newsletter s aktualitami
z vinařského světa, novými produkty
a službami od registrovaných
dodavatelů.

CENÍK INZERCE

1. Zalistování v databázi dodavatelů
pro vinaře

2. Propagace vaší ﬁrmy, produktu
nebo služby na sociálních sítích

3. Banner na webu

4. Newsletter

5. PR článek o vaší službě/produktu
pro vinaře

6. Speciální balíček služeb

1. Zalistování v databázi dodavatelů pro vinaře
Základní proﬁl
125 Kč/měsíc = 1 500 Kč/rok

Umístění proﬁlu vaší ﬁrmy v
databázi dodavatelů pro vinaře
(logo, popis, kontakt).
Neomezená fotogalerie v proﬁlu.
Proklik na váš web a sociální sítě.

Business proﬁl
450 Kč/měsíc = 5 400 Kč/rok
V částce 5 400 Kč/rok obdržíte propagaci
v celkové částce 7 800 Kč:
Umístění proﬁlu vaší ﬁrmy v databázi
dodavatelů pro vinaře (logo, popis, kontakt).
Neomezená fotogalerie v proﬁlu.
Proklik na váš web a sociální sítě.
Placená propagace vaší ﬁrmy na našich
sociálních sítích FB a IS (sponzorovaný
příspěvek v hodnotě 400 Kč).
Průběžné sdílení novinek, akcí, referencí,
které se u Vás během roku vyskytnou, na
našich sociálních sítích FB a IS.
2x ročně zaslání newsletteru s informacemi
o Vás naší databázi vinařů.
Bonus k business proﬁlu - zveřejnění
Vašeho banneru v sekci blog po dobu dvou
týdnů.

2. Propagace vaší ﬁrmy, produktu,
nebo služby na sociálních sítích
1 900 Kč/příspěvek/měsíc
500 Kč z této částky použĳeme na sponzorovanou
reklamu na našich sociálních sítích. Částku si můžete
libovolně navýšit. Čím více ﬁnancí, tím více oslovených
osob.

Vytvoříme zajímavý a neotřelý text příspěvků o Vás či
Vašem produktu.
Příspěvek podpoříme placenou propagací v hodnotě
500 Kč a to po dobu jednoho týdne.
Váš příspěvek zůstává trvale na našich sociálních
sítích.
Tento příspěvek nasdílíme v tzv. stories na našich
sociálních sítích, a to dvakrát během následujících
30 dnů.
Tato forma je ideální pro propagaci Vaší ﬁrmy nebo
konkrétní novinky, akce, pozvánky pro vinaře apod.
Cílíme na okruh uživatelů - vinaři z celé ČR, kteří jsou
fanoušky našich sociálních sítí, webu i další ostatní
vinaři, vinařství a hobby vinaři.
Po ukončení měsíční propagace Vám zašleme report
s výsledky.

3. Banner na web
Banner na homepage
170 Kč/den (libovolný počet dnů)
3 500 Kč/měsíc (zvýhodněná cena)

Váš banner umístíme na hlavní stránce
našeho webu spolu s proklikem na Vaše
webové stránky. Rozměry banneru jsou
970 x 210 px a formát JPG nebo PNG.

Banner do blogu
150 Kč/den (libovolný počet dnů)
3 000 Kč/měsíc (zvýhodněná cena)

Váš banner umístíme v sekci Blog našeho
webu spolu s proklikem na Vaše webové
stránky. Rozměry banneru jsou 238 x 560
px a formát JPG nebo PNG.

4. Newsletter
1 900 Kč/jednorázové zaslání

Newsletter je přímý komunikační
kanál s vinaři, kteří nemají sociální
sítě, ale chtějí být informování.
Newsletter zasíláme celé naší
databázi, tedy téměř 5 000 osob.
Informace v newsletteru se mohou
týkat Vaší ﬁrmy, speciální nabídky
pro vinaře atd.
Text je doplněný o fotograﬁe
a kontakty s přímým proklikem
na Vaše webové stránky.
Vše ostatní dle domluvy.

5. PR článek o vaší službě/produktu
do našeho blogu
4 000 Kč/článek, který si sami dodáte
6 000 Kč/článek, který Vám vytvoříme
na míru
Zákazník (návštěvník stránek) bude v článku
odkázán na Vás jako na profesionála
k danému tématu.
Článek nasdílíme na našich sociálních sítích
a zašleme databázi vinařů newslettrem.
Máte možnost si do článku umístit Váš banner
s proklikem na Vaše webové stránky.
Zákazníkům formou článku předáme nové
informace o trendech, navodíme zájem o produkty,
a to velmi příjemnou, nenásilnou formou.
Článkem si udržujete kontakt se zákazníky.
Zvyšujete dobu strávenou zákazníkem na Vašem
webu či sociálních sítích.
Díky SEO optimalizaci všech článků se bude text
s vaší reklamou zobrazovat v organickém
vyhledávání (neplacená návštěvnost).

6. Speciální balíček služeb
Pokud využijete propagaci na:
Sociální sítě + Newsletter v celkové hodnotě
3 800 Kč
Stanete se součástí naší Databáze dodavatelů.
Vytvoříme Vám základní proﬁl v hodnotě
1 500 Kč na rok ZDARMA, abychom podpořili
Vaše podnikání.

______________________________________

Business proﬁl v naší Databázi
dodavatelů je výhodnou formou
propagace.
Za cenu 5 400 Kč na rok obdržíte
propagační služby v hodnotě 7 800 Kč.
Více informací na straně 6.

Jak nás kontaktovat?
Vyplňte formulář na našich webových stránkách nebo nás
kontaktujte na těchto e-mailových adresách.
Ing. Petra Burianová
prace@vevinarstvi.cz
tel: 00420 724 812 057

Bc. Klára Vyhňáková
obchod@pracevevinarstvi.cz
tel: 00420 724 729 697

Pro více informací či zpracování indiviuální nabídky nás
kontaktujte telefonicky.

www.pracevevinarstvi.cz

